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Příležitosti mobilit pro handicapované



Projekt byl předložen do Výzvy roku 2009 v rámci programu Grundtig – Projekty partnerství.

Partneři projektu:
Nevládní organizace COOS Marche ONLUS (Ancona, Itálie) – vedoucí partner projektu
Nezisková organizace SKV Ostrava (ČR)
Rodičovské sdružení APPACDM de Marinha Grande (Marinha Grande, Portugalsko)
Nezisková organizace The Church of England Children´s Society (Londýn, Velká Británie)
Instituce pro studenty se zvláštními potřebami: Hasan Tashin Is Okulu (Izmir, Turecko)
Instituce pro studenty se zvláštními potřebami: Keskuspuiston ammattiopisto (Helsinki, Finsko)

Partnerství je tvořeno veřejnými a soukromými organizacemi, které mají nějakou souvislost s postižený-
mi. Všechny organizace jsou přímo nebo nepřímo řízenými centry/institucemi pro postižené lidi, a proto 
mohou garantovat aktivní účast postižených účastníků v mobilitách projektu.

Stručný obsah
Projekt postiženým účastníkům nabídnul příležitost zahraničních mobilit, kde se mohli zúčastnit 
uměleckých a technicky zaměřených aktivit v chráněném prostředí.
Tato zkušenost zlepšila jejich samostatnost, dala jim odvahu k tomu, aby čelili novým situacím, a také 
to pro ně byla výzva – účastnit se něčeho nového než na co byli zvyklí. Vykonávané aktivity, které jsou 
schopni dělat ostatní, je motivovali k tomu, aby to také zkusili.

Mobility byly určeny i pro asistenty/manžele/partnery postižených účastníků. Tváří v  tvář různým 
skutečnostem ať už jazykovým nebo kulturním, byli stimulováni a motivováni k rozšíření jejich pohledu 
na postižené. Zjistili metody, jaké používají ostatní a také se zlepšili ve svých dovednostech.

Obecný cíl projektu spočíval v nabídnutí neformálních vzdělávacích příležitostí větší skupině účastníků 
skrze jejich aktivity, kterými přispěli v mobilitách projektu.

Partnerství a distribuce úkolů
Každý partner se zavázal k tomu, že zahrne postižené účastníky a vychovatele do plánovaných aktivit 
a zajistí, aby všechny jejich potřeby/návrhy/přání byly zváženy, tak aby se stali hlavními postavami 
projektu.
Každý partner zahrnul do projektu i rodiče/asistenty/partnery a pokusil se povzbudit je ve spolupráci 
na mobilitách.
Každý partner také zahrnul i místní společenství (toto je limitované konkrétními možnostmi každého 
partnera), aby se projekt zviditelnil, a zorganizoval tiskovou konferenci při příležitosti setkání partnerů 
v jejich zemi.
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Hodnocení
Splnění cílů partnerství s  jeho specifickými úkoly bylo hodnoceno v  rámci stupně uspokojení všech 
účastníků.
Hodnotící strategie navrhovala použít následující metody a prostředky:

1. Metoda „spoluúčast na sledování“ – porozumění pocitům postižených účastníků. Toto sestává ze 
sledování účastníků během probíhajících aktivit a identifikování případných negativních pocitů, 
odporu, netrpělivosti, nebo naopak štěstí a uvolnění. Tyto dojmy byly sepsány a analyzovány 
společně s  vychovateli. Toto byla důležitá zpětná vazba, která se použila k  dalšímu vylepšení 
projektu v dalších aktivitách.

2. Strukturované dotazníky ke zjištění jak jsou s výsledky projektu spokojeni rodiče a vychovatelé. 
Dotazníky měly otevřenou formu, byl tam tedy prostor pro postřehy, komentáře, návrhy, kritiku, 
což byla další forma zpětné vazby účastníků.

Aby bylo garantováno splnění aktivit se stanovenými cíli, koordinátoři se scházeli a v rámci každé mobility 
věnovali část diskuse k monitorování vývoje projektu a k napravení případných odchylek od původního 
plánu. Dotazník za účelem zjištění spokojenosti koordinátorů s vedením, spoluprácí, interními vztahy a 
pracovními postupy byl vyplňován na každém jednání. Analýza těchto dotazníků ukázala kritická místa, 
která si zasloužila pozornost a další rozhodnutí.

Aktivní zapojení
Projekt byl zcela založen na aktivní spolupráci účastníků, jmenovitě postižených účastníků, jejich 
rodičů a vychovatelů. Postižení účastníci byli přímá cílová skupina a byli aktivně zapojeni do každé fáze 
projektu, jak do přípravy aktivit spojených se zahraničními mobilitami (aktivity jako poznání partnerské 
země, vytvoření předmětů, kreseb, pomůcek k nabídnutí dalším zemím, učení pár základních vět v cizím 
jazyce …), tak do přípravy aktivit jako hostitelská země v jejich místě působení.

Plán mobilit 

č. Datum Hostící země Účastníci

1 říjen 2009 UK všichni

2 březen 2010 UK IT - TR

  červen 2010 PT CZ - FI

3 květen 2010 TR všichni

4 leden 2011 FI IT - TR

  říjen 2010 CZ UK - PT

5 květen 2011 CZ IT - TR

  březen 2011 FI PT - UK

6 červen 2011 IT všichni
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První mobility v Londýně se zúčastnili koordinátoři projektu ze všech partnerských zemí – tedy z Anglie, Itálie, 
Portugalska, Turecka, Finska a České republiky.

Na tomto setkání se všichni koordinátoři seznámili, neboť do té doby probíhala komunikace pouze přes email.
Pracovní schůzka byla zaměřena na projednání těchto bodů projektu:

- finanční záležitosti v projektu u každého partnera,
- plán mobilit na celé období realizace projektu,
- předpokládané požadavky na partnery v průběhu mobilit,
- příklady aktivit v předchozím projektu INDACO (partneři: Itálie, Turecko, Portugalsko),
- možnosti vyhodnocení jednotlivých mobilit a celého projektu,
- konkrétní výstupy projektu,
- požadavky Národních agentur v každé partnerské zemi.
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Ve dnech 8.–18. 5. 2010 jsme se zúčastnili programu 

mobilit v Turecku. Celá naše skupina čítala celkem 7 

lidí – z toho byli 3 vozíčkáři + 3 doprovody + vedoucí 

skupiny. Největší obavy jsme měli z cestování letadlem. 

K  našemu překvapení se nás ujal letištní personál, 

který se o nás vzorně postaral. Včetně přesunu našich 

vozíčkářů do letadla a výstupu z letadla.

Pobyt byl pro mě velmi zajímavý a poučný poznal 

jsem jiný stát, jinou kulturu a jiné lidi a v neposlední 

řádě jsem si trochu oživil i svou slabou angličtinu a 

pochytil i pár Tureckých slovíček. Program který pro 

nás a skupiny z partnerských zemí Turečtí kolegové 

připravili byl zajímavý, ale mohl být více nápaditý. I 

když třeba výlet na jachtě je zážitkem na celý život. A 

návštěva školy, kde výuka byla uzpůsobena tělesně i 

mentálně postiženým měla také něco do sebe. 

Malá výtka organizátorům. Příliš často jsme byli zváni 

na obědy a kávu do sice krásných restaurací většinou 

přímo u moře, ale postupem času jsme měli pocit, že 

neděláme nic jiného než jíme a pijeme. Samozřejmě, 

že s ohledem na členy ostatních skupin, kde byli i 

mentálně handicapovaní bylo těžké vymýšlet program 

tak aby to vyhovovalo všem. Město Izmir velmi hezké 

a zajímavé svými památkami oceňuji, už ne tolik 

upravené pro samostatný pohyb na invalidním vozíku. 

Hostitelé nám chtěli ukázat co nejvíce z města a jeho 

okolí. Řidič který nás vozil jezdil sice na můj vkus lehce 

divoce, ale bezpečně a to je důležité. Výborný nápad 

byl i návštěva luxusního hotelu, který ležel přímo u 

moře a kde jsme si mohli zahrát stolní tenis.
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V okolí našeho hotelu bylo spousta možností kam si 

vyrazit na procházku a koupit třeba zajímavé dárečky 

pro sebe a své blízké čehož jsme také hojně využívali.  

Nikdy nezapomenu na neopakovatelnou atmosféru 

kterou jsme zažíval, když jsme chodili po večeři do 

nedaleké restaurace na Turecký čaj a zahráli jsme si 

velmi zajímavou hru begemon která mě velmi zaujala 

a není u nás tak obvyklá.   

V neposlední řadě jsem i překonával svoje osobní 

rekordy v chůzi na dlouhou vzdálenost při našich 

vycházkách k moři a za nákupy . Byl jsem z toho sice 

dost vyčerpán, ale stálo to za to. Také už nemám 

takový strach z letadel jako doposud naopak to byl 

hezký zážitek. 

Závěrem chci  říct jen více podobných nápadů jako je  

tento projekt.

Jan Majo, účastník mobility
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Ve dnech 15.–22. 6. 2010 jsme měly možnost zúčastnit se programu mobilit v Portugalsku. Celá naše skupina čítala 

celkem 7 lidí – z toho byli 3 vozíčkáři + 3 doprovody + vedoucí skupiny. Cesta letadlem proběhla bez problémů – 

letištní personál se o nás vzorně postaral – včetně přesunu našich vozíčkářů do letadla a výstupu z letadla.

Po příletu do Lisabonu na nás čekaly 2 mikrobusy, z  toho jeden opatřený zvedací plošinou pro vozíčkáře. Po 

vřelém přivítání nás odvezli do denního centra pro mentálně postižené na uvítací oběd – do Marinha Grande. 

Obědu se zúčastnila i ředitelka denního centra a informovala nás o jejich činnosti. Po obědě následoval přesun do 

hotelu v St. Pedro de Moel. Ubytování bylo bezbariérové, hotel umístěný v atraktivním prostředí nedaleko moře.

Zaměstnanci denního centra měli pro nás připravený perfektní program na jednotlivé dny. Druhý den to byl 

prohlídka města Obidos, hudební a taneční vystoupení klientů denního centra, prohlídka denního centra. 

Zajímavá byla ukázka pracovních a pohybových činností mentálně postižených klientů.

– 7 –

Portugal, Marinha Grande 
• 15.–22. 6. 2010



Další den jsme strávili v Národním parku, oběd ve formě pikniku v přírodě a prohlídka městečka Nazaré. 

Čtvrtý den – to byla prohlídka kláštera ve městě Batalha, oběd v nákupním centru a večer slavnostní večeře na 

rozloučenou s ředitelkou centra Margaridou.

Celý tento program s námi absolvovala skupinka mentálně postižených finských dětí včetně jejich doprovodů.

Poslední dny jsme strávili v Lisabonu. 

Zhodnocení pobytu: transport – bez potíží, jídlo velmi chutné, ubytování bezbariérové, velmi milý a vstřícný 

přístup lidí ve všech lokalitách. Program byl perfektně sladěný a zajímavý. 
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V termínu 1.–3. 10. 2010  proběhla v Ostravě mobilita 
v  rámci projektu MODEL (referenční číslo: 09-Pp-
GRU-017). Této mobility se zúčastnili partneři z Anglie 
a Portugalska.

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava připravil pro 
účastníky této akce bohatý program. Jelikož účastníky 
mobilit byli vesměs mladí lidé s  lehkou mentální 
retardací a jejich rodiče (popř. učitelé, asistenti), 
program mobilit byl uzpůsoben jejich zájmům. Dne 
1.10. se uskutečnila prohlídka Čtyřlístku - centra pro 
osoby se zdravotním postižením v Ostravě. V sobotu 
2.10. byla zahraničním partnerům představena 
Ostrava z  ptačí perspektivy, konkrétně z  věže Nové 
radnice. Poté absolvovali krátkou procházku podél 
řeky Ostravice na Slezskoostravský hrad, kde se konala 
výstava Mohykáni na hradě a také výstava Moravských 
vín. Sobotní odpoledne pak všichni účastníci projektu 
strávili v  turistické ubytovně TJ Sokol v Horní Lhotě, 
kde pro ně bylo připraveno kulturně sportovní 
odpoledne v  podobě přátelských utkání ve stolním 
tenise a boccie, lekce Port De Bras, společenských 
her a představení mažoretek. V neděli 3.10. proběhla 
návštěva Dinoparku Ostrava.
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V termínu 6.–8. 5. 2011  proběhla v Ostravě mobilita v rámci projektu MODEL (referenční číslo: 09-Pp-GRU-017). 

Této mobility se zúčastnili partneři z Itálie a Turecka.

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava připravil pro účastníky této akce bohatý program. Jelikož účastníky mobilit 

byli vesměs mladí lidé s  lehkou mentální retardací a jejich rodiče (popř. učitelé, asistenti), program mobilit byl 

uzpůsoben jejich zájmům. Dne 6. 5. se uskutečnila prohlídka Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením 

v  Ostravě. V  sobotu 7. 5. byla zahraničním partnerům představena Ostrava z  ptačí perspektivy, konkrétně 

z věže Nové radnice. Poté absolvovali krátkou procházku podél řeky Ostravice na Slezskoostravský hrad, kde se 

konala akce „Hrad žije první pomocí“ pořádaná Záchranným týmem Českého červeného kříže Ostrava. Sobotní 

odpoledne pak všichni účastníci projektu strávili v turistické ubytovně TJ Sokol v Horní Lhotě, kde pro ně bylo 

připraveno kulturně sportovní odpoledne v podobě přátelských utkání ve stolním tenise a boccie, společenských 

her a představení mažoretek. V  neděli 8. 5. proběhla návštěva Národního divadla Moravskoslezského, kde se 

konal den otevřených dveří.
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V termínu 4. – 8. 6. 2011  proběhla v Itálii poslední mobilita 

v rámci projektu MODEL (referenční číslo: 09-Pp-GRU-017). 

Této mobility se zúčastnili všichni partneři projektu, neboť 

se jednalo o poslední setkání partnerů v rámci projektu. 

Za Sportovní klub vozíčkářů Ostrava se zúčastnilo 7 osob, 

z  toho 4 handicapovaní. Italové, jako vedoucí partneři 

projektu, pro nás připravili pestrý program. První dva dny 

jsme strávili na pobřeží v  městečku Portonovo. Měli jsme 

tedy možnost užít si krásnou pláž i moře. Na pláži byl 

k dispozici speciální vozík, takže se do moře bez problémů 

dostali i vozíčkáři. V  pondělí 6. 6. jsme se přesunuli do 

města Macerata. Ten den jsme ještě absolvovali prohlídku 

lihovaru Varnelli. Dále proběhla prohlídka města Tolentino, 

kde je i sídlo vedoucího partnera. V úterý 7. 6. jsme část dne 

strávili na hipodromu, kde nám byla předvedena ukázka 

hipoterapie. Odpoledne jsme šli na radnici, kde proběhlo 

oficiální ukončení projektu za přítomnosti zástupců města 

a všem partnerům byla předána pamětní deska projektu. 

Poté jsme odjeli na hrad „Castello della Rancia“, kde 

handicapovaní účastníci předvedli divadelní představení, 

které si pro tuto příležitost připravili.
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